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 السيرة الذاتية
 
 والء عباس عبد الرضا علوان العبدهللا: االسم الرباعي واللقب -1
 
 41/2/4191/ القادسية/ العراق: محل وتاريخ الوالدة -2
 انثى: الجنس -3
 متزوجة: الحالة االجتماعية -1

 

 احمد حسن عليوي الخزاعي: اسم الزوج -5
 2: عدد االوالد -6
 قسم البيئة/ كلية العلوم/ القادسية جامعة: مكان العمل الحالي -7
 ماجستير في علم الحيوان: الشهادة الحالية -8
 مدرس مساعد: العنوان الوظيفي -9

التاثيرات السمية الخلوية والوراثية للزيوت الطيارة المستخلصة من  :عنوان رسالة الماجستير -11
ط الخلوية السرطانية في بعض الخطو  .Citrus limon (L.) Burm. fقشور ثمار الليمون 

 .(خارج الجسم الحي)والطبيعية
 :اسماء المشرفين -11

 (رئيس قسم علوم الحياة/ كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد)دمحم عبد الهادي غالي. د.أ
/ سرطان والوراثة الطبيةالالمركز العراقي البحاث / الجامعة المستنصرية) ناهي يوسف ياسين. د.أ

 (المدير التنفيذي
  :اريخ اول تعينت -12
 41/42/2001قسم علوم الحياة في / كلية العلوم/ جامعة القادسية/ عقد مؤقت -
 1/5/2009وحدة ابحاث البيئة في / كلية العلوم/ جامعة القادسية/ تعيين دائم -
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 :الدرجات الوظيفية -13
 (44/1/2042)ولغاية ( 1/5/2005)من( مساعد باحث)مساعد بايولوجي -
 ولغاية االن( 44/1/2042)من( باحث)ساعدمدرس م -
 

 :الشهادات الحاصلة عليها -11
 42كلية التربية بتسلسل / من جامعة القادسية 2002-2004علوم الحياة في سنة / بكالوريوس -

 .2002/ 1/9في  5151حسب االمر الجامعي 
 .4تربية بتسلسل كلية ال/ من جامعة القادسية 2001-2002لغة انكليزية في سنة / بكالوريوس -
من جامعة  2042-2044سنة ( زراعة انسجة حيوانية/ علم الحيوان)علوم الحياة / ماجستير -

في  1121/ع.حسب االمر الجامعي د. قسم علوم الحياة/ العلوم للبنات كلية/ بغداد
44/1/2042. 

 
 1:عدد البحوث المنشورة -15
 :عناوين البحوث المنشورة -16
في مكافحة بعض الفطريات  Ceratphyllum demersumشمبالن استعمال مستخلص ال -

جامعة -العدد الخاص للمؤتمر العلمي االول لكلية العلوم/ مجلة القادسية للعلوم الصرفة/ المرضية
 .2002اذار لسنة  29-22القادسية في 

 Lycopersiconعزل وتشخيص االحياء المجهرية الملوثة لثمار بعض اصناف الطماطة  -
esculenrum العدد / مجلة القادسية للعلوم الصرفة/ في االسواق المحلية لمحافظة الديوانية

 .2040جامعة القادسية في  -الخاص بالندوة العلمية الخامسة للبيئة والتلوث لكلية العلوم
  .Citrus limon (L.) Burm. f التاثيرات السمية الوراثية للزيت الطيار من قشور ثمار الليمون  -

( / بحث مستل عن رسالة الماجستير)الناضجة والناضجة في الخاليا اللمفاوية البشرية المنشأغير 
المركز العراقي البحاث السرطان والوراثة الطبية سنة / المجلة العراقية للسرطان والوراثة الطبية

 .، العدد االول المجلد الخامس2044
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-Molecular characterization of Gentamycine resistant Staphylococcus 
aureus isolates in hospital samples, WJPR, volume 5, issue 2277-7105, 
impact factor 5.9990. 2015, p559-567. 
 

 
 :كتب المكافئات -17
الندوة العلمية الثالثة للبيئة والتلوث بكتاب / البيئة ابحاث وحدة / كلية العلوم/ من جامعة القادسية -

 42/5/2002في  4211ذي عدد 
 
  

 :كتب الشكر والتقدير -18
في  4111كفاءة في العمل بكتاب ذي عدد / قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ من جامعة القادسية -

42/40/2001 
 102الندوة العلمية الثانية بكتاب ذي عدد / وحدة ابحاث البيئة/ كلية العلوم/ من جامعة القادسية -

 22/1/2005في 
الندوة العلمية الرابعة بكتاب ذي عدد / وحدة ابحاث البيئة/ كلية العلوم/ من جامعة القادسية -

 42/2/2009في  4149
الندوة العلمية الخامسة بكتاب ذي عدد / وحدة ابحاث البيئة/ كلية العلوم/ من جامعة القادسية -

 2001/ 22/5 في 2029
مديرية االقسام الداخلية عن االدارة الجيدة المور قسم الجادرية للطالبات / من جامعة بغداد -

 .22/42/2044في  2/1412/د.ومتابعة شؤونهن بكتاب ذي عدد ق
 

 :المشاركة بها الدورات -19
 كلية الطب/ في جامعة القادسية/ PCRدورة في تقنية  -
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وحدة ابحاث / كلية العلوم/ ة لمخازن الحبوب في جامعة القادسيةدورة عن الفطريات الملوث -
 .البيئة

 .كلية الطب/ دورة عن الطرق الحديثة في التشخيص المختبري في جامعة القادسية -
المركز العراقي البحاث السرطان / دورة عن الوراثة الخلوية المتخصصة في الجامعة المستنصرية -

 .والوراثة الطبية
ورة اتقنيات التعليم الثالثة واالربعون، جامعة القادسية ، مركز تطوير التدريس والتدريب اجتياز د -

 .4/44/2042في  2019الجامعي باالمر الجامعي 
، مركز تطوير التدريس والتدريب ةاجتياز دورة التاهيل التربوي الحادي واالربعون، جامعة القادسي

 .14/4/2041في  4501الجامعي حسب االمر الجامعي 
 

 :الشهادات التقديرية -21
كلية العلوم سنة / جامعة القادسية/ شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر العلمي االول -

2002. 
 
  

 :اللجان -21
عضو لجنة لدراسة ورسم خارطة المبازل في المحافظة ودراسة التاثيرات البيئية الناجمة حسب  -

 2/1/2009في  2954االمر االداري ذي عدد 
كلية العلوم حسب االمر االداري / عضو لجنة لتشكيل مكتبة الكترونية في وحدة ابحاث البيئة -

 20/2/2009في  52ذي عدد 
وتشخيص ( فيزياوي وكيمياوي وبايولوجي)عضو لجنة لدراسة مشروع هور الدلمج يتضمن تحليل -

 24/2/2009في  51التنوع االحيائي في الهور حسب االمر االداري ذي عدد 
حسب االمر االداري ذي العداد تقرير فني لالثر البيئي النشاء قرية عصرية عضو لجنة  -

 2009/ 2/ 20في  14عدد
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عضو لجنة العداد دراسة حول اليات مقاومة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في محافظة  -
 22/2/2009في  21القادسية حسب االمر االداري ذي عدد 

ت المياه وعينات التربة المجلوبة من قبل مديرية زراعة محافظة عضو لجنة لفحص عينا -
 2/2/2009في  52القادسية حسب االمر االداري ذي عدد 

عضو لجنة العداد تقرير حول تحديد معايير سالمة مياه الشرب في العراق مقارنة بالمعايير  -
 2/1/2009في  2951العالمية حسب االمر االداري ذي عدد

وحدة ابحاث البيئة حسب / شراف والمتابعة في الندوة العلمية الرابعة للبيئة والتلوثعضو لجنة اال -
 2009/ 1/2في  15االمر االداري ذي عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


